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(2010/C 133/09)
1. Syfte och beskrivning
Syftet med denna inbjudan är att genomföra den förberedande åtgärden inom idrott i enlighet med kom
missionens beslut om antagande av det årliga arbetsprogrammet för 2010 för bidragsansökningar och
upphandlingsavtal för den förberedande åtgärden inom idrott och för särskilda årliga evenemang.
De förberedande åtgärderna inom idrott syftar främst till att på grundval av prioriteringarna i vitboken om
idrott bana väg för framtida EU-verksamhet på området.
Denna inbjudan är avsedd att stödja gränsöverskridande projekt som föreslås av myndigheter eller organi
sationer inom det civila samhället och som syftar till att kartlägga och testa lämpliga nätverk och god praxis
inom idrott som omfattar följande teman:
a) Kampen mot dopning
b) Social delaktighet inom och genom idrotten
c) Frivilligt arbete inom idrotten
Enheten för idrott inom Generaldirektoratet för utbildning och kultur vid Europeiska kommissionen an
svarar för genomförandet och förvaltningen av denna verksamhet.
2. Krav på sökande och projektförslag
2.1 Sökande
Endast följande kan ansöka om bidrag:
— offentliga organ,
— organisationer i det civila samhället.
De sökande måste:
— ha status som juridisk person,
— ha sitt säte i någon av EU:s medlemsstater.
Fysiska personer får inte lämna in någon ansökan inom ramen för denna inbjudan.
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2.2 Förslag
Inom ramen för denna inbjudan kan följande förslag beaktas:
— fullständigt ifyllda och undertecknade förslag som lämnats in på det officiella ansökningsformuläret,
— förslag som inkommit inom den tidsfrist som fastställs i denna inbjudan,
— förslag om projekt som genomförs i sin helhet i Europeiska Unionens medlemsstater,
— förslag gällande gränsöverskridande nätverk som omfattar minst fem EU-medlemsstater.
3. Budget och projektens varaktighet
Budgeten för denna inbjudan att lämna förslag är 2 500 000 euro ur budgetrubriken Förberedande åtgärd
inom idrott (artikel 15.5.11).
EU:s samfinansiering kommer att uppgå till högst 80 % av de sammanlagda stödberättigade kostnaderna.
Personalkostnader får inte överstiga 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna. Av den övriga externa
samfinansieringen får högst 10 % vara naturabidrag.
Beroende på antalet ansökningar och projektens kvalitet förbehåller sig kommissionen dock rätten att inte
tilldela hela den tillgängliga summan.
Projekten måste inledas mellan den 1 december 2010 och den 31 mars 2011 och avslutas senast den
30 juni 2012.
Den period då utgifterna är stödberättigande är projektets varaktighet i enlighet med avtalet.
4. Sista ansökningsdag
Sista ansökningsdag till Europeiska kommissionen är den 31 augusti 2010 (poststämpelns datum gäller).
5. Fullständiga upplysningar
De övriga dokumenten som gäller denna inbjudan till förslag, t.ex. ansökningsformuläret och det årliga
arbetsprogrammet som innehåller de tekniska och administrativa kravspecifikationerna, finns på följande
webbadress: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Ansökan måste uppfylla de krav som anges i den fullständiga texten för denna inbjudan att lämna pro
jektförslag och ska lämnas in på avsett formulär.
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